
Gemeente Westland Monster

Seringenstraat GPP zoeknummer:

201510292

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van Westland.

Op 28-10-2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het reserveren van een gehandicaptenparkeer-

plaats aan de Seringenstraat te Monster.

Krachtens artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden geno-

men voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het weg-

verkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of

verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

- dat uit het oogpunt van de mindere validiteit, welke is onderschreven uit medisch onderzoek en

getuige de bij aanvrager in het bezit zijnde gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder;

- dat door de intensiteit waarmee de parkeermogelijkheden in de directe omgeving van de woning

van aanvrager worden gebruikt, het wenselijk is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

in de nabijheid van de woning aan te wijzen; (zie tekening)

BESLUIT

1.tot aanwijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Seringenstraat te Monster,

door het plaatsen van bord E6 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met kenteken van het

motorvoertuig.

Wetgeving:

Op grond van artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) moet hiervoor een verkeersbesluit

worden genomen.

De motivering van het onderhavige besluit staat verwoord in de hiervoor genoemde overwegingen en

voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke eisen.

Tevens is op grond van artikel 24 van het BABW de politie-eenheid Den Haag geraadpleegd.

Burgemeester en wethouders van Westland

namens hen,

teamleider Civiel Beheer,

M.Blokland

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het Col-

lege van burgemeester en wethouders, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift

hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift

moet in ieder geval bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de argumenten voor het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Nr. 41039

STAATSCOURANT 19 november

2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2015 nr. 41039 19 november 20151



Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer

en e-mailadres te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.
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